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Z859PL/. . .
Push-Lok slange

Den nye HASCO Push-Lok slange 
Z859PL/... muliggør en hurtig og sikker 
montering uden værktøj.

■  Fleksibel, vridningsfri og knækfast  

■  Temperaturbestandig fra -40 °C til +140 °C

■  Særlige længder kan leveres på forespørgsel

Z080/…, Z082/…
Centreringsenhed, kantet 

De kantede centreringsenhder Z080/... 
og Z082/…  er udvidet med en ny lille 
dimension med 16 mm.  

■   Præcis, todimensional formcentrering 

■   Låsning mod tværkræfter i værktøjet

■   Let at montere fra skilleniveauet

Udvidet produktudvalg
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Multikoblingssystem med omfattende udvidelse 

Modulopbygningen muliggør individuelle konfigurationer samt 
integration i eksisterende systemer.

■   Fås som standardsystem med en omfattenede udvidelse og som 
ekstra tæt system 

■ Central forbindelse af tempereringsledninger 
■ Sikker og nem låsning 
■ Betydeligt kortere klargøringstider 
■ Fås som systemer med 6, 12 eller 20 koblinger 
■ Ingen risiko for forbytning

Det innovative HASCO multikoblingssystem gør det muligt at tilslutte 
temperingskredsløb sikkert i et enkelt arbejdstrin. 



Wirthwein Medical 
GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 80
DE-64367 Mühltal/
Nieder-Ramstadt

www.wirthwein-medical.com

Kundeprojekt

Wirthwein Medical fremstiller blandet andet kuvetter 
på 64-dobbelte værktøjer. Da de kører på flere anlæg, 
skal der foretages et værktøjsskift for rengøring eller 
vedligeholdelse i et interval på 1,5 uger.
Korte rengøringsintervaller er påkrævede for at 
garantere den høje produktkvalitet. De fleste produkter 
fremstilles i renrum i ISO-klasse 7 og er omfattet af de 
strengeste kvalitetskrav. 

Systemleverandøren af 
medicinteknik Wirthwein 
Medical har i mange år haft 
tillid til kvalitetsstandarderne 
fra HASCO. 
Ved at anvende det nye 
multikoblingssystem kunne 
klargøringstiderne halveres.

Timo Reifenberger, leder 
for anvendelsesteknik hos 
Wirthwein Medical, roser det 
konstruktive og pålidelige 
samarbejde med HASCO. 
„Jeg tror, vi har kunnet drage 
fordel af hinanden fra begge 
sider i det her projekt. Vi 
havde et behov med en idé 
bagved. HASCO har bidraget 
til løsningen og er altid 
bestræbt på at videreudvikle 
sine produkter.

En perfekt 
win-win-
situation! 

På baggrund af de hyppige værktøjsskift bad 
produktionsledelsen om hjælp til at optimere 
klargøringsprocesserne. 
Der skulle findes en multikoblingsløsning. Efter 
afklaringen af alle tekniske detaljer og de ønskede 
specifikationer opstod de første multikoblingssystem-
funktionstestmodeller inden for meget kort tid, og de blev 
testet indgående hos Wirthwein og optimeret yderligere 
af HASCO.

Hvordan kunne HASCO 
bidrage til løsningen? 
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Hvilke særlige 
udfordringer stillede 
projektet?

Frank Minninger / HASCO og Timo Reifenberger / 
Wirthwein Medical (fra venstre i billedet)



Built to Perform.

Den øgede brug af temperaturfølsomt plast betyder, at kravene til varmekanalteknikken 
konstant stiger. 

HASCOs hot runner satser derfor på den ekstra sikkerhed ved termisk simulering direkte 
i konstruktionsfasen for at optimere termofølerpositioner og temperaturforløb og samtidigt 
garantere en ekstrem lav indvirkning på gennemløbstiden for levering af 3D-data.

Det nye simuleringsværktøj 
er integreret direkte i 
konstruktionsprocessen for 
HASCO hot runner, og det 
muliggør en automatisk og hurtig 
analyse. 

Netop, når der forarbejdes 
temperaturfølsomt plast, forøges 
processikkerheden og dermed 
også produktionskvaliteten 
betydeligt.

Termisk simulering for mere sikkerhed 
inden for varmekanalteknik

Temperatur / °CTemperature / °C
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Precision
for
Mouldmaking.
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Har du spørgsmål, flere 
ideer og ønsker?
Så henvend dig til din kon-
taktperson eller send os en 
e-mail via

portal@hasco.com
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Fokus på løsningerFokus på løsninger

Med den kendte online-seminarrække 
„Fokus på løsninger“ tilbyder vi vores 
kunder en ny mulighed for interaktion 
og informationsudveksling. 

Du kan nemt tilmelde dig online:

www.hasco.com/en/hasco/webinar

Vi blev meget glade for den store interesse for det 
første seminar „Afformningsmuligheder“.

Du er hjertelig velkommen til det opfølgende arrangement. 
Det vigtigste emne bliver de nye klinketræk med fleksible 
monterings- og kombinationsmuligheder. 




